Split, 19. prosinca 2017. godine

ZAPISNIK
SA SJEDNICE 20. REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA
pravni osnov za sazivanje sjednice: članci 26. i 27. Statuta DAS-a
mjesto održavanja: Društvo arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split
datum: utorak, 19. prosinca 2017. godine
vrijeme: 18. 00 sati
Dnevni red je sljedeći:
1. Uvodni dio sjednice
- otvaranje sjednice 20. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 19. redovne Skupštine DAS-a
2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
4. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a
5. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a
6. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
7. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2018.g.
8. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana
9. Razno
AD 1:
Predsjednik DAS-a Dragan Žuvela pozdravio je prisutne i zahvalio na dolasku. Utvrdio je da je svoje
prisustvo na sjednici verificiralo 14 članova DAS-a. Potom je utvrdio da nije utvrđen potreban kvorum
za održavanje sjednice Skupštine, te je predložio odgodu od sat vremena, prema članku 26 Statuta.
Ni nakon sat vremena nije utvrđen kvorum, al sukladno poslovniku, sjednica je održana (nisu
donešene odluke o izmjenama Statuta, izboru i opozivu tijela Društva te ukidanju i prestanku rada
Društva, tako da nije bilo opstrukcije, sukladno Poslovniku o radu skuptšine DAS-a)
Sjednica se nastavila u 19 sati. Predsjednik je predložio za zapisničara i ovjerovitelja zapisnika sljedeće
članove:
za Zapisničara: Maja Karačić
za Ovjerovitelja Zapisnika: Anita Karaman
Predložene članice jednoglasno su izabrane. Zatim je pročitan Zapisnik sa sjednice 19. redovne
skupštine DAS-a održane 28. prosinca 2016. godine.
Zapisnik je jednoglasno verificiran.
AD 2:
Dragan Žuvela pročitao je predloženi Dnevni red.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD 3:
Dragan Žuvela izvijestio je članove o radu Predsjednika i Predsjeništva DAS-a. U ovome razdoblju
održano je 19 sjednica Predsjedništva.
Predsjedništvo je imalo niz koordiniranih javnih istupa i reakcija - na temu tradicijskih naseobina u
siječnju, na studiju uređenja Žnjanskog platoau u ožujku, sudjelovanje na prosvjedu Split gori u
srpnju, uz niz medijskih istupa u domeni tekućih gradskih problema. Organizirano je predstavljanje
kandidata za pgradonačelnika/cu Splita kroz travanj i svibanj, te započet ciklus predavanja i tribina
Splitski kolaž. Premda DAS nije provodio urbanističko-arhitektonske natječaje u ovom razdoblju,
imao je savjetodavnu ulogu u interdisciplinarnom natječaju Našeg Hajduka za tematski park, a
Predsjednik DAS-a bio je član žirija na natječaju za uređenje žnjanskog platoa. Posebno je istaknuo
povijesnu prvo sjednicu UHA-e održanu u kolovozu u Splitu, što, prema njegovim riječima, simbolizira
novu paradigmu UHA-e i povratak temeljima, lokalnim društvima arhitekata. Izvijestio je također da
je novi web DAS-a u beta verziji testiranja i punjenja sadržaja, te da je u prosincu obnovljeno tajništvo
DAS-a, angažiranjem Maje Karačić. Predsjednik je izvijestio članove o ostavci Dražena Pejkovića na
mjesto člana Suda časti DAS-a, iz privatnih razloga. Predsjednik je konstatirao da će se, zbog
nedostatka kvoruma zamjena izabrati na sljedećoj skupštini.
AD 4:
Početkom godine Dražen Pejković uputio je Predsjedništvu Društva arhitekata Splita dopis kojim iz
razloga privatne naravi podnosi ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora, te Nadzorni odbor
trenutno broji dva člana. U predmetnom razdoblju nije bilo potrebe za reagiranje članova NO.
AD 5:
Sud časti nije zaprimio ni jednu prijavu u predmetnom razdoblju.
AD 6:
Sva izvješća su jednoglasno usvojena.
AD 7:
Predsjednik DAS-a izložio je program rada i financijski plan za sljedeću godinu. Istaknuo je nužnost
prijave na EU fondove, te istaknuo vraćanje funkcionalnog tajništva kao dodatan korak u tom smjeru.
Naglasio je potrebu za zajedničkim projektima i zajedničko provođenje natječaja s UHA-om, zbog
logistike i relevantnosti u sistemu javne nabave. Najavio je ciklus predavanja mladih arhitekata,
obogaćivanje sadržajima i potpunu implementaciju digitalne mape „Memento splitske moderne
arhitekture” uz nastavak rada na projektu „Memento splitske moderne arhitekture“, te sudjelovanje
u organizaciji i provedbi velike radionice i samog programa „Život nakon legalizacije“ unutar kojeg će
se pokušati kreirati paradigma sanacije legaliziranih urbanih struktura
AD 8:
Nakon kraće rasprave, Program rada i Financijski plan za 2018. su jednoglasno usvojeni.
AD 9:
Nije bilo prijedloga za ovu točku.
Sjednica Skupštine završena je u 19.40 sati.

Maja Karačić, dipl.ing.građ.

Anita Karaman, dipl.ing.arh.

